
 

Estimats i esti-
mades catequis-
tes, s’ha acabat 
l’estiu i cal men-
talitzar-nos per 
començar un nou 

curs de catequesi.
Tant de bo que l’estiu us hagi 
servit per descansar, per recupe-
rar forces i ànims. Sempre costa 
tornar a començar, i per això us 
vull recordar senzillament que 
Jesús us necessita, que la parrò-
quia us necessita, que els infants 
us necessiten, que les famílies 
us necessiten. I estic convençut 
que vosaltres també necessiteu 
una mica d’ànims.
Ànims, doncs. Gràcies pel vos-
tre compromís i tornem-hi, ja 
que, com Jesús, estimem els in-
fants, i també veiem que sovint 
són «com ovelles sense pastor». 
Els oferim la Paraula de la Vida, 
els preparem per rebre el Pa de 
Vida, els ajudem a conèixer i es-
timar Jesús i seguir-lo, i també 
vetllem perquè siguin confirmats 
amb el do de l’Esperit.
Desitjo compartir amb vosaltres algunes conviccions, i 
així engrescar-nos a catequitzar amb més alegria i il·lusió. 
No es tracta pas de grans teories, sinó de pensaments 
breus i senzills que ens poden ajudar.

Viure amb intensitat i alegria la nostra fe
Si l’experiència de la nostra fe cristiana és intensa i joiosa, 
ens va canviant i ens fa viure d’una manera nova, no ens 
la volem guardar: la volem comunicar.
Només el qui viu l’evangeli en pot ser testimoni, pot evange-
litzar, que és –recordem-ho– la primera missió que l’Església 
ha de realitzar, i que us encomana a vosaltres d’una manera 
molt especial. El tresor que oferim no són lletres, sinó vida.

L’Església us confia aquesta missió
Certament que vosaltres us heu ofert o heu acceptat la 
proposta, però és l’Església qui us confia col·laborar en 
la seva missió d’anunciar i ensenyar a viure la fe cristiana.

Nosaltres oferim la persona de 
Jesús, el Crist
Sovint la gent identifica cateque-
si, i fins i tot vida cristiana, només 
amb uns ensenyaments, amb 
unes veritats en què cal creure, 
amb uns actes religiosos que cal 
complir. Si escoltem comentaris 
en relació amb la fe cristiana ens 
adonem que sovint Jesús no és 
pas el centre d’aquesta fe. Es 
parla de veritats, d’actes de cul-
te, de normes de moral, de l’Es-
glésia –sobretot dels seus defec-
tes–, però molt poc de Jesús. I 
això és convertir el cristianisme 
en una visió i pràctica religiosa 
esquifida; és des-cristianitzar el 
cristianisme.
Nosaltres, primerament i prin-
cipalment, oferim una persona, 
Jesús –el Crist–, que ha viscut, 
mort i ressuscitat per nosaltres; 
i que continua amb nosaltres grà-
cies al seu Esperit i a la comuni-
tat de l’Església.
Les persones, els infants a la ca-
tequesi, és al Crist a qui han de 

descobrir, i admirar, i estimar, i acollir, i fer-li confiança per 
viure. És a Ell a qui necessiten trobar i parlar-hi per viure. 
Per la persona de Crist, el creient pot sentir-se estimat, 
ajudat, disposat a donar-li la pròpia vida i a jugar-s’ho tot. 
Avui, com sempre, cal una feina important. La més es-
sencial és cristianitzar la nostra fe, ajudar a posar Crist 
en el centre de la nostra existència. Sense aquest centre 
potser hi haurà pràctica religiosa o actes religiosos, però 
no vida segons el Crist, no pas Vida cristiana.
Centrem-nos en Jesús i centrem-hi també tota la nostra 
catequesi.
Fem que, després d’uns anys de catequesi, a la pregunta 
sobre què és ser cristià, els infants responguin amb con-
vicció: «Conèixer Jesús, estimar-lo i seguir-lo».
Gràcies, catequistes, per la vostra missió!
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SALM 53

R. El Senyor fa costat als meus 
defensors.

Déu poderós, feu-me justícia,
salveu-me, pel vostre nom.
Escolteu la meva súplica,
escolteu les meves paraules.

Mireu com s’aixequen contra mi,
amb quina violència em volen la 

mort.
No pensen en Déu.

Però és Déu qui m’ajuda,
i fa costat als meus defensors.
De tot cor oferiré sacrificis.
Us lloaré, Senyor, perquè sou bo.

PARAULA DE DÉU
LECTURES DE LA MISSA DEL DIUMENGE VINT-I-CINC DE DURANT 
L’ANY

GUSPIRES 
D’EVANGELI

Primera Lectura

Lectura del llibre de la Saviesa 2, 12.17-20

Els malvats deien: «Posem un parany al just; ens fa nosa i és con-
trari a tot el que fem; ens retreu que no complim la Llei i que no 
som fidels a l’educació rebuda. A veure si és veritat això que diu. 
Provem com serà la seva fi. Si realment el just és fill de Déu, Déu 
el defensarà i el salvarà dels qui el persegueixen. Posem-lo a prova: 
ultratgem-lo i turmentem-lo, a veure si es manté serè; comprovem si 
sap suportar el mal; condemnem-lo a una mort vergonyosa. Segons 
diu ell, Déu ja el protegirà».

Segona Lectura

Lectura de la carta de sant Jaume 3, 16 – 4,3

Estimats, on hi ha gelosies i rivalitats, hi ha pertorbació i maldats de 
tota mena. Però la saviesa que ve de dalt abans que tot és pura; és 
també pacífica, moderada i dòcil, compassiva i plena de bons fruits, 
imparcial i sincera. El fruit de la justícia neix de la llavor que els ho-
mes pacificadors han sembrat en esperit de pau.
D’on venen entre vosaltres les lluites i les baralles? No venen dels 
desigs de plaer que es conjuren en el vostre cos? Desitgeu coses 
que no teniu, i per això mateu. Envegeu coses que no podeu acon-
seguir, i per això lluiteu i us baralleu. Però vosaltres no teniu perquè 
no demaneu. O bé demaneu i no rebeu, perquè demaneu malament, 
amb la intenció de malgastar-ho tot en els plaers.

L’EVANGELI

Lectura de l’evangeli segons sant Marc 9, 30-37

En aquell temps, Jesús i els deixebles passaven per Galilea, però 
Jesús no volia que ho sàpigues ningú. Instruïa els seus deixebles 
dient-los: «El Fill de l’home serà entregat en mans dels homes, el 
mataran i, un cop mort, ressuscitarà al cap de tres dies». Ells no 
entenien què volia dir, però no gosaven fer-li preguntes. Arribaren a 
Cafarnaüm. Un cop a casa, Jesús els preguntà: «Què discutíeu pel 
camí?». Però ells callaven, perquè pel camí havien discutit quin d’ells 
seria el més important. Aleshores s’assegué, cridà els dotze i els 
digué: «Si algú vol ser el primer, ha de ser el darrer i el servidor de 
tots». Després feu venir un noi, el posà al mig, el prengué als braços 
i els digué: «Qui acull un d’aquests nois perquè porta el meu nom, 
m’acull a mi, i qui m’acull a mi, no m’acull a mi, sinó el qui m’ha en-
viat».

Qui és important? 

El nostre món occidental és summa-
ment competitiu. Suren enveges, ge-
losies, cops de colze, adulacions, rivali-
tats. Perquè els qui aspiren als primers 
llocs no ho fan normalment per servei 
als altres, sinó per ser més que els al-
tres, per tenir més. Com valorem les 
persones?
Tots, servidors de tots: a la família, al 
treball, en el veïnatge, en l’entrellat 
de les relacions humanes i eclesials. 
Els qui sembla que compten poc, els 
petits, els pobres, els sofrents, han 
d’estar sempre al centre de les aten-
cions i preocupacions de l’Església i la 
societat.
Posar en el centre els petits d’aquest 
món, acollir-los i servir-los és identifi-
car-se amb Jesús i amb el qui l’ha en-
viat: un Déu que beneeix tota mostra 
d’amor expressiva en el servei. L’im-
portant no és quedar bé sinó fer el bé, 
servint.

Pere Domènech i Feixas
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MIRADORDel 3 al 28 d’octubre, Sínode dels Joves
Una Església «autèntica» i que «brilli per l’exemple, 
competència, corresponsabilitat i solidesa cultural»

Roma es troba a les portes d’acollir una trobada molt 
significativa per al futur de l’Església. Es tracta del Sí-

node dels Joves, que tindrà lloc del 3 al 28 d’octu-
bre sota el lema «Els joves, la fe i el discerniment 
vocacional». Ha estat convocat pel papa Francesc 
amb l’objectiu de donar veu a un col·lectiu cada ve-
gada més allunyat de l’Església. Durant els treballs 

preparatoris –consultes, qüestionaris, trobades...– 
s’han anat dibuixant les diferents línies de fons que 

poden marcar aquesta convocatòria. Part d’aquestes pro-
postes van ser recollides el mes de juny passat pel Vaticà en l’Instrumen-
tum Laboris, el document de treball sorgit arran del Pre-Sínode, que es va 
desenvolupar durant el mes de març a Roma amb la participació de 300 
nois i noies d’arreu del món. «El cor de l’Església també és jove perquè 
l’Evangeli és com una limfa vital que la regenera contínuament», va dir-los 
allà el papa Francesc, qui també els va assenyalar que «depèn de nosal-
tres ser dòcils i col·laborar a aquesta fecunditat. Ho fem també en aquest 
camí sinodal, pensant en la realitat dels joves de tot el món».

D’aquest document preparatori –estructurat en tres parts– es desprèn que 
els joves volen una Església «autèntica» i que «brilli per l’exemple, compe-
tència, corresponsabilitat i solidesa cultural». En aquest sentit, es dema-
na també que l’Església sigui «transparent, acollidora, honesta, atractiva, 
comunicativa, accessible, alegre i interactiva». D’altra banda, es reconeix 
la dificultat d’algunes conferències episcopals «per entendre el context i 
la cultura en què viuen els joves», i considera que un dels problemes és 
que, «avui dia, la relació entre joves i adults ja no és un conflicte generaci-
onal sinó més aviat la incomunicabilitat recíproca». El document juga amb 
els verbs «reconèixer», «interpretar» i «triar» per analitzar el context ac-
tual en què es mouen tant l’Església com la joventut per presentar, a par-
tir d’aquí, possibles línies d’acció que centrin el diàleg dels bisbes que es 
reuniran durant el Sínode.
Entre alguns dels temes concrets que es posen sobre la taula hi ha la pos-
sibilitat de crear un Observatori Permanent de la Joventut –per tal que els 
joves «donin testimoni d’una manera creativa i dinàmica»– o la promoció 
d’una pastoral integrada que superi les parcel·les habituals. D’altres qües-
tions que es tracten són les relacions familiars, l’augment de les famílies 
monoparentals, la violència, els abusos sexuals, la pederàstia, l’atur, el pa-
per de la dona i l’homosexualitat.

Una dona, Maria...
El 24 d’octubre de 1813 neix a Lla-
gostera Maria Gay, la segona filla del 
matrimoni format per Martí Gay i Ma-
ria Tibau. El país estava ocupat per 
les tropes napoleòniques, que van 
portar-hi destrucció, empobriment i 
inestabilitat social i política. Dos anys 
més tard, quan neix el seu germà 
Pere, consta que el seu pare i la seva 
germana gran són morts.
Maria Gay creix en un entorn familiar 
ple de mancances materials. Però no 
li falta l’oportunitat d’anar creixent en 
l’amor. A casa tots han d’ajudar per 
poder tirar endavant. Cadascú des de 
les seves possibilitats. És així com es 
va forjant en el cor de Maria la capa-
citat de descobrir la necessitat dels 
altres.
Maria cuidà la seva mare malalta fins 
que aquesta va morir a l’hospital de 
Santa Caterina, de Girona. Allà va co-

nèixer el Dr. Ameri Ros, que la va por-
tar a casa seva per ajudar la seva es-
posa. Sí, una simple criada gran, que 
no sap de lletra, és capaç d’escoltar 
el crit dels germans i la veu de Déu 
en aquest clam. I no només d’escol-
tar sinó també de moure’s i fer alguna 
cosa per alleugerir-les, tal com diu el 
text de l’Èxode  3,7-10: «He escoltat 
el clam del meu poble [...], ves, jo 
t’envio...».
Sentir-se enviada a alleujar el dolor i 
a sembrar la pau al cor dels qui pa-
teixen la va fer deixar seguretats per 
iniciar, amb una companya, una obra 
que perdura fins avui.
Disposem el nostre cor per escoltar 
el crit dels germans i la veu de Déu 
en aquest clam. Serem així Església 
Samaritana.

«Maria Gay se sentia 
enviada a sembrar 

la pau al cor dels qui 
patien»

Cristina Masferrer
Religiosa de Sant Josep de 
Girona

Trobareu tota la informació sobre el Sínode de Joves a 
www.synod2018.va

Joves participants al Pre-Sínode del mes de març passat a Roma



AGENDA SANToRAL I LECTURES

APUNTS

Diumenge vint-i-cinc de durant l’any, 23 
de setembre de 2018. Sta. Tecla, deixebla 
de l’apòstol Pau (s. I), patrona de la meca-
nografia i de la ciutat de Tarragona. Lectu-
res: Sa 2, 12.17-20 / Sl 53 / Jm 3, 16 -4,3 / 
Mc 9, 30-37.

Dilluns, 24. St. Dalmau Moner, capellà do-
minic (+1341) celebrat avui a Santa Coloma 
de Farners, on el tenen per patró. És també 
segon patró de la ciutat de Girona. Invocat 
per tenir bona dentadura i aconseguir humi-
litat i serenitat. Mare de Déu de la Mercè 
(patrona dels presos, de la ciutat de Barce-
lona i de la seva arxidiòcesi i província ecle-
siàstica). Sts. Felicià i Prim, màrtirs (+303) 
venerats a Besalú. St. Gerard, bisbe màrtir 
(+ 1046). Lectures: Pr 3, 27-34 / Sl 14 / Lc 
8, 16-18.

Dimarts, 25. St. Cleofàs, deixeble de Je-
sús. Sta. Aurèlia, eremita (+XI) Lectures: Pr 
21, 1-6.10-13 / Sl 118 / Lc 8, 19-21.

Dimecres, 26. Sts. Cosme i Damià, metges 
i màrtirs (+ 304), patrons de la medecina. 
Lectures: Pr 30, 5-9 / Sl 118 / Lc 9, 1-6.

Dijous, 27. St. Vicenç de Paül (+ 1660), 
fundador de la congregació de la Missió 
(Paüls) i juntament amb Lluïsa de Marillac, 
de la congregació de les Filles de la Caritat. 
Invocat contra la fam i la pobresa. Lectures: 
Ecle 1, 2-11 / Sl 89 / Lc 9, 7-9.

Divendres, 28. St. Venceslau, duc de Bohè-
mia (República Txeca), i màrtir (+ 830). Bt. 
Francesc Castelló, membre de la Federació 
de Joves Cristians de Catalunya (+ 1936). 
Lectures: Ecle 3, 1-11 / Sl 143 / Lc 9, 18-22.

Dissabte, 29. Els sants Arcàngels: Gabriel 
(patró de la ràdio, telecomunicacions, filatè-
lia i dels col·leccionistes de goigs), Miquel 
(paracaigudistes) i Rafel (viatgers). Lectu-
res: Dn 7, 9-10.13-14 (o bé: Ap 12, 7-12a) / Sl 
137 / Jo 1, 47-51.

LITúRGIA DE LES HORES: Primera set-
mana del Salteri.

Jornada Mundial del Turisme centrada 
en la transformació digital
La Jornada Mundial del Turisme, promoguda per l’Orga-
nització Mundial del Turisme (OMT) cada 27 de setembre, 
porta enguany per lema «El turisme i la transformació digi-
tal», i se centra en els avenços de la tecnologia que s’estan 
produint en la nostra societat. En el missatge que en cada 
edició d’aquesta jornada publica la Santa Seu, el cardenal 
Turkson, prefecte del dicasteri per al Servei del Desenvolu-
pament Humà Integral, remarca, entre d’altres idees, que 
«la innovació digital té per objecte promoure la inclusivitat, 
augmentar la participació de les persones i les comunitats 
locals i aconseguir una gestió intel·ligent i equilibrada dels 
recursos». Alhora, assenyala que «el turisme és un vehicle 
eficaç de valors i ideals quan ofereix oportunitats i ocasions 
per fer créixer la persona humana, tant en la seva dimensió 
transcendent com en la terrenal». 
El document finalitza recordant un desig de Pau VI: «Que el 
turisme contribueixi a glorificar Déu i a valorar cada vegada 
més la dignitat humana, el coneixement mutu, la fraternitat 
espiritual i el refrigeri del cos i de l’ànima».

Nova imatge de la patrona de la parròquia 
de Santa Eugènia de Ter, de Girona
L’artista i professor d’art Pere Ro-
magós, més conegut com a Isaac 
d’Aiguaviva, és l’autor de la nova 
imatge de santa Eugènia que llueix 
en aquesta parròquia gironina, que 
es troba sota aquesta advocació. El 
dimarts 11 de setembre, i amb mo-
tiu de la Festa Major d’aquest ba-
rri de Girona, el bisbe Francesc va 
presidir la Missa Major i va beneir 
l’escultura, que ha estat elaborada 
amb terracota i fa 1,30 metres. Ro-
magós va ser escollit per l’escultor 
Domènec Fita –el qual es trobava 
present entre els fidels durant la 
cerimònia– per realitzar aquest en-
càrrec. Fita és, de fet, l’autor de 
la creu que presideix el presbiteri 
d’aquesta mateixa església.

DIUMENGE, 23 DE SETEMBRE

Missa de l’Alba a Blanes. A les 7 del 
matí al peu de la roca de sa Palomera.
Aplec de la Mare de Déu de la Font 
de la Salut de Sant Feliu de Pallerols. 
A les 9 del matí, sortida des de l’esglé-
sia de Sant Feliu de Pallerols per pujar a 
peu al santuari. A la 1 del migdia, missa 
solemne presidida pel bisbe Francesc.
Jornada festiva per a malalts i gent 
gran al santuari de la Mare de Déu 
de Lourdes de Subirans (Arenys de 
Munt). A dos quarts de 12 del migdia, 
missa.
Missa sobre l’Empordà. A les 6 de la 
tarda a la falda del castell de Sant Fer-
ran (carretera de Llers, al circuit dels 
Arcs). El tema central tractarà dels jo-
ves en risc d’exclusió, i comptarà amb 
la col·laboració de l’equip pedagògic de 
KSAMEU, projecte de la Fundació Sant 
Vicenç de Paül de Figueres.

DILLUNS, 24 DE SETEMBRE

Romeria de l’Asil Vilallonga de Fi-
gueres al santuari de la Mare de Déu 
de la Salut de Terrades.
Festa de sant Dalmau Moner a San-
ta Coloma de Farners. A les 12 del 
migdia, a l’església parroquial, missa 
presidida pel bisbe Francesc i confir-
mació de diversos nois i noies.

DIJOUS, 27 DE SETEMBRE

Surt un pelegrinatge a Polònia. Fins 
al 4 d’octubre. Més informació 626 646 

094 i 972 231 040 (Mn. Joan Riu). Or-
ganitzat per les parròquies de Sant To-
màs de Fluvià, el Carme i el Mercadal 
de Girona.
Inauguració del curs acadèmic de 
l’Institut Superior de Ciències Religi-
oses de Girona. A les 7 de la tarda, a 
l’església del Seminari Diocesà, missa 
presidida pel bisbe Francesc. A les 8 del 
vespre, lliçó inaugural a càrrec de Mn. 
Joan Naspleda: «El moviment bíblic a 
Catalunya al primer terç del segle XX».

DISSABTE, 29 DE SETEMBRE

Taller sobre el silenci. A càrrec del P. 
Jordi Castanyer, monjo de Montserrat. 
A les 11 del matí al monestir de Sant 
Llorenç de Sous (a prop del santuari de 
la Mare de Déu del Mont). A la 1 del 
migdia, missa. Més informació: 646 
453 648.

DIUMENGE, 30 DE SETEMBRE

Commemoració del 50è aniversari 
de la llar d’infants de Sant Joan de 
Palamós. A dos quarts d’11 del matí, 
missa presidida pel bisbe Francesc.


